
 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Bibliotheekblad verschijnt tien keer per jaar waaronder één dubbelnummer. In iedere editie vindt u 

een grote diversiteit aan artikelen, geschreven door redacteuren die hun licht laten schijnen over alle 

ontwikkelingen in de bibliotheeksector.  Onmisbaar als u in een bibliotheek of mediatheek werkt, 

maar Bibliotheekblad biedt ook een schat aan informatie over onderwerpen als leesbevordering en 

maatschappelijke participatie. Daarnaast biedt onze website bibliotheekblad.nl u het laatste nieuws, 

video’s, blogs en podcasts. 

In ieder nummer vindt u een aantal vaste rubrieken: 

•Biebactiviteit: in deze rubriek wordt een bijzondere activiteit van een bibliotheek belicht. Het is 

iedere keer weer verrassend om te ontdekken hoeveel verschillende activiteiten door de 

bibliotheken georganiseerd worden. 

•Collega: in bibliotheken worden vele verschillende functies uitgeoefend. Van collectiebeheerder tot 

jeugdbibliothecaris en van regiefunctionaris tot voorleesconsulent. In deze rubriek vertellen collega’s 

wat hun functie inhoudt. 

•Management: in deze rubriek staat iedere keer een directeur of andere leidinggevende in de 

spotlights. Niet alleen de ‘zakelijke’ kant van een persoon wordt belicht, maar er wordt ook een kijkje 

in het privéleven gegeven. 

•Mystery Guest: onze mysterieuze gast brengt undercover een bezoek aan een bibliotheek en geeft 

hier zijn mening over. Dit resulteert in een rapportcijfer. 

•In Wat leest de bibliotheekbezoeker komt de klant zelf aan het woord. Wat zijn ze op dit moment 

aan het lezen, en wat is hun mening over de eigen bibliotheek? 

Abonneren: 

-Een abonnement op Bibliotheekblad kost €209,95 per jaar. (Inclusief BTW en verzending).  

-Elk vervolgabonnement op hetzelfde adres kost €199,95. (Inclusief BTW en verzending).  

-Indien u aantoonbaar bij een bibliotheek werkt, en uw bibliotheek heeft een abonnement, dan kunt 

u een privéabonnement ontvangen op uw huisadres voor €104,95. 

Een abonnement sluit u makkelijk af op onze website bibliotheekblad.nl onder de knop ‘abonneren’. 

U kunt ook bellen met onze abonnentenadministratie: telefoon 0251-25 79 24. 

Ik hoop u als abonnee te mogen begroeten! 

Menno Goosen 

Hoofdredacteur Bibliotheekblad 

menno.goosen@bibliotheekblad.nl 


